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PLANBESKRIVNING        

INLEDNING 
En detaljplan är ett verktyg för kommunerna att reglera hur mark- och vattenområden 
ska användas. Detaljplaner används som underlag vid bygglovshandläggning.  

Planarbetet påbörjas med att en behovsbedömning görs. I behovsbedömningen utreds 
planens påverkan på miljön och vid större påverkan upprättar man även en 
miljökonsekvensbeskrivning. I samband med att behovsbedömningen tas fram 
påbörjas även arbetet med planhandlingarna.  

När en första version av planhandlingarna finns färdiga godkänns de av  
kommunstyrelsen och skickas sedan ut på samråd till lantmäterimyndigheten, 
länsstyrelsen, sakägare samt andra berörda i minst tre veckor. Under denna period ges 
det möjlighet att komma in med skriftliga synpunkter på planen till 
stadsbyggnadsförvaltningen. Yttrandena sammanställs i en samrådsredogörelse 
tillsammans med kommunens kommentarer och planhandlingarna bearbetas.  

Efter bearbetningen godkänns handlingarna och skickas ut på granskning i minst tre 
veckor på samma sätt som under samrådet. De yttranden som inkommer under 
granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande med kommentarer från 
kommunen. Planhandlingarna bearbetas vid behov.  

Detaljplanen antas sedan av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige. I detta fall 
är det kommunfullmäktige som antar planen. Berörda sakägare som senast under 
granskningstiden lämnat synpunkter som inte tillgodosetts har möjlighet att överklaga 
detaljplanen inom tre veckor från att antagandebeslutet anslagits på kommunens 
anslagstavla. Om ingen överklagar eller länsstyrelsen överprövar kommunens beslut 
vinner detaljplanen laga kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft kan man i 
normalfallet söka bygglov i enlighet med planen.  

PLANHANDLINGAR 
 

• Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir juridiskt bindande när 
detaljplanen vinner laga kraft.  

• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 

• Miljökonsekvensbeskrivning 

• Fastighetsförteckning  

Följande handlingar antas:  
 

• Plankarta med bestämmelser  

• Planbeskrivning  

• Granskningsutlåtande  

• Miljökonsekvensbeskrivning  
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
För att göra det möjligt med fortsatt gruvbrytning måste en stor del av Kiruna stad 
flyttas. Gruvbrytningen skapar deformationer i marken som leder till att nuvarande 
stadskärna och en del av den omkringliggande bebyggelsen måste omlokaliseras.  

LKAB tar fram prognoser som visar var och när marken kan förväntas deformeras i 
sådan omfattning att marken måste vara detaljplanelagd för gruvindustri. Detta 
bestäms av LKAB:s miljövillkor för markdeformationer. Läs mer om miljövillkoret på 
sidan 5.  

Bild 1. Deformationsprognoser, framtagna december 2014. Källa: LKAB, 
TT/Nyhetsbyrån. Marken i området mellan gruvan och staden övergår till 
industrimark i takt med deformationerna.  

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för en successiv förändring av 
markanvändningen från stadsbebyggelse till industrimark/gruvstadspark. För att 
bibehålla en god boendemiljö samt att markens användning ska kunna förändras under 
tid arbetar Kiruna kommun och LKAB tillsammans med en gruvstadspark. Denna 
fungerar som en bufferzon och anläggs i gränsområdet mellan staden och gruvan. 

Deformationsprognos för huvudnivån KUJ 1365 (Kiruna under jord 1365), se bild 1, 
visar gränsen för vilket område som på sikt kommer att påverkas av den gruvbrytning 
som nu sker på huvudnivån 1365 meter under jord. Den del av området som ligger 
närmast gruvan och påverkas först av markdeformationerna kallas Gruvstadspark 1. 
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Gruvstadspark 1-området är detaljplanelagt som gruvindustrimark där syftet med 
planen är gruvstadspark. Detaljplanen för gruvstadspark 1 vann laga kraft 2012-06-05 
enligt Mark- och miljööverdomstolens beslut 2012-06-05 i mål nr P 3466-12. Ett tillägg 
till detaljplanen vann laga kraft 2014-05-19 enligt Högsta förvaltningsdomstolens 
beslut samma dag, mål nr 2130-14.  

Nästa del som påverkas av markdeformationerna och som ännu inte är planlagd för 
gruvindustri kallas Gruvstadspark 2. Denna detaljplan är den del av Gruvstadspark 2 
som påverkas allra först av deformationerna.  

Detaljplanerna inom gruvstadspark 2-området ska komma att möjliggöra för 
markanvändningen industrimark med syfte gruvstadspark och reglerar vad som ingår i 
detta. LKAB ansvarar för genomförandet med förvärv av marken och flytt/avveckling. 

Nuvarande verksamheter 
I plan- och bygglagen har fastighetsägarna en principiell rätt till pågående användning 
d.v.s. befintlig bebyggelse får finnas kvar i strid mot bestämmelserna i en ny detaljplan. 
För att nuvarande verksamheter ska kunna fortsätta som i dag fram till att de avvecklas 
kan befintlig bebyggelse inom planområdet behöva underhållas. Planens syfte är att 
markens nuvarande användning ska kunna fortgå ett tag och på sikt omvandlas till 
gruvindustri. För åtgärder som överrensstämmer med planens syfte men som inte 
stämmer överrens med markanvändningen gruvindustri kan det vara motiverat att 
pröva en avvikelse mot planen i bygglovsskedet. Det kan till exempel röra sig om en 
brandtrapp som behövs för drift av den nuvarande verksamheten.  

MILJÖVILLKORET 
Villkoret för markpåverkan är ett av flera miljövillkor som LKAB har för sin verksamhet 
i Kiruna, enligt miljöbalken och motsvarande äldre bestämmelser. Övriga villkor avser 
bl.a. buller, vibrationer från sprängning, utsläpp till luft, utsläpp till vatten. Tillstånden 
gäller även t.ex. ökade produktionsvolymer. Nuvarande lydelse av villkoret för 
markpåverkan beslutades av Miljööverdomstolen i dom 2009-06-25 i mål nr M 6542-
08. 

Villkoret säger: ”Kiirunavaaragruvan får ej brytas på ett sådant sätt eller ges en sådan 
utformning att markytan utanför Kiirunavaaras gruvindustriområde, definierat enligt 
gällande detaljplan, påverkas med mer än 2 promille i vertikal led eller 3 promille i 
horisontal led…”. Om LKAB inte klarar att hålla villkoret innebär det att LKAB gör sig 
skyldig till villkorsbrott enligt miljöbalken och det kan i sin tur innebära att gruvdriften 
måste upphöra.  

BEGREPPET GRUVSTADSPARK  
Begreppet gruvstadspark innebär att Kiruna kommun och LKAB tillsammans har en 
ambition att pågående markanvändning ska kunna fortsätta en tid, trots att 
användningen av detaljplanen är industrimark. Detta innebär att byggnader, tekniska 
anläggningar, utemiljöer och kommunikationer hålls i gott skick. När husen flyttas eller 
rivs kan området fortfarande vara tillgängligt för allmänheten under en tid eftersom det 
första som påverkas av markens rörelser är ledningarna i marken.  



 6 

I samband med att bostäder och verksamheter inom gruvstadsparksområdet avvecklas, 
förändras användningen inom området till parkmiljö. Området är till för allmänheten 
och anpassas både efter hur det ser ut idag och för att kunna fungera med ny 
användning - gruvstadspark. Gruvstadspark 2 omfattar flera olika områden som har 
olika förutsättningar. Exempelvis har området kring busstationen som till största del 
omfattas av asfalt andra förutsättningar än vad Järnvägsparken har. Parkmiljön inom 
gruvstadspark 2 kan således se ut på olika sätt och ha olika funktion beroende på vad 
som finns på platsen idag.  

Gruvstadsparken flyttas in mot staden i etapper beroende på att markdeformationerna 
från gruvan sakta rör sig i samma riktning. Syftet är att gruvstadsparken ska fortsätta 
att vara en attraktiv plats under hela tiden det är bebott, under tiden det delvis är 
bebott och även efter att alla har flyttat ut från området.  

En del av den första gruvstadsparken, Iggesundsparken, invigdes i februari 2011. Inom 
gruvstadspark 1 ingår förutom Iggesundsparken bland annat Hjalmar 
Lundbohmsgården, bostadskvarteren vid kvarteret Ullspiran och Gruvfogdegatan, 
gamla järnvägsstationen, delar av E10 och stadshuset. I Iggesundsparken finns idag 
bland annat lekpark, isbana, konstverk, utegym, parkbänkar, grillplats och gångvägar. 
På sommaren finns det även djur i parken. Bostäderna inom gruvstadspark 1 har i ett 
första skede omvandlats till tillfälliga boenden. Nya bostäder för de som bor inom 
området löses allt eftersom det blir aktuellt. Antingen genom omflyttning i befintligt 
bestånd, eller nybyggnation. Under våren och sommaren 2015 revs de två första 
husgrupperna i kvarteret Ullspiran.  

Gruvstadsparken syftar till att fungera som en trevlig och användbar miljö mellan 
staden och gruvan. Områdena kommer att skötas och underhållas under hela tiden som 
de fungerar som gruvstadsparker. 

FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP MB 
MILJÖBALKEN KAP.3 

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 
Enligt Miljöbalken 3 kap. 1§ ska mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Sådan användning som medför en, från allmän synpunkt, god 
resurshushållning ska ges företräde. Detaljplanen innebär att användningen av en del 
av Kiruna centrum omvandlas från bostadsbebyggelse, busstation, park m.m. till 
industrimark med syfte gruvstadspark. Detta är en förutsättning för att gruvbrytningen 
ska kunna fortsätta. 

Hela Kiruna centrum inklusive planområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård för sin stadsmiljö och sitt industrilandskap, enligt miljöbalken 3 kap. 
6§. Planområdet kommer på sikt att omvandlas från stadsbebyggelse till industrimark 
och påverkan på riksintresset för kulturmiljö utreds i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Planområdet omfattas också av riksintresse för värdefulla ämnen och material. 
Villkoret för markdeformationer har bestämts utifrån när t.ex. ledningar och rör i 
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marken kan komma att påverkas av markdeformationerna och därmed göra marken 
olämplig för bebyggelse. Att inte planlägga marken för  gruvindustri så att fortsatt 
gruvdrift inte är möjlig i förhållande till deformationsvillkoret skulle innebära att 
riksintresset värdefulla ämnen och material inte tillgodoses.  

En del av Hjalmar Lundbohmsvägen och Stationsvägen omfattas av riksintresse för 
väg då de är planerade som eventuella ersättningsvägar för E10. Detta blir endast 
aktuellt om inte ny E1o hinner anläggas innan den nuvarande måste stängas av.  

I den norra delen av avgränsningen ingår ett område som inte är planlagt. Detta är en 
del av den gamla järnvägen som nu är avvecklad. Området omfattas av riksintresse för 
järnväg, men då järnvägsstationen har flyttats och området inte längre används för 
tågtrafik anses riksintresset inte påverkas. Även det södra området omfattas av 
riksintresse för järnväg men spåret används inte längre.  

Delar av den södra delen av planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret, 
Kalixfors skjutfält. Intentionen är inte att bygga nytt och området planläggs med 
prickmark – byggnad får inte uppföras. Detta säkerställs genom planbestämmelse på 
plankartan. Upplag för gruvindustri får dock förekomma. Idag finns upplag för 
gruvindustrin i den sydvästra delen av området.  

Påverkan på riksintressena beskrivs utförligare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

MILJÖBALKEN KAP.4  

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden 
i landet 
Planområdet omfattas inte av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten.  

MILJÖBALKEN KAP.5  

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning  
För att säkerställa kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt finns 
miljökvalitetsnormer reglerade för ett flertal ämnen, enligt miljöbalken 5 kap. 1§. Dessa 
normer finns för att varaktigt skydda, alternativt avhjälpa skador på eller olägenheter 
för, människors hälsa eller miljön.  

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs påverkan på miljökvalitetsnormerna och det 
bedöms inte föreligga någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormen för luft 
eller buller på grund av detaljplanens genomförande. Gällande miljökvalitetsnormen 
för ytvatten bedöms planen inte försämra de olika vattenförekomsternas status, men 
heller inte förbättra den. 
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PLANDATA 
LÄGESBESTÄMNING 

Planområdet är beläget i Kiruna tätort, 
öster om gruvstadspark 1 och 
gruvområdet. Detaljplanen omfattas av 
räddningstjänsten och området kring 
räddningstjänsten, bostäder vid Skolgatan 
bland annat den s.k. gula raden, 
busstationen samt gamla badhuset, 
järnvägsparken och en mindre del av SJ-
området, se bild 2.  

 

Motivet till avgränsningen är att 
planområdet inom en snar framtid 
kommer att påverkas av gruvans 
deformationer. När marken påverkas så 
pass mycket att det överskrider det som 
anges i deformationsvillkoret ska marken 
vara planlagd för gruvans syften, läs mer 
sidan 5. 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Översikt över planområdet. © Kiruna kommun 

 

AREAL 

Planområdet är uppdelat i två områden. Delen längst norrut närmast Kiruna centrum, 
som bland annat omfattas av Järnvägsparken och busstationen, är 11 ha. Den södra 
delen som ligger vid nuvarande räddningstjänsten är 62 ha.  

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

LKAB äger den största delen av marken inom planområdet. Några fastigheter har 
privat ägare t.ex. området med SJ:s gamla byggnader, fastigheten Järnvägen 1:1 och 
hotell Vinterpalatset, fastighet Loket 5. Delen som inte är planlagd i norr ägs av 
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Trafikverket och Staten äger mark söder om räddningstjänsten. I södra området, där 
järnvägen tidigare låg, pågår en lantmäteriförättning för att föra över mark till LKAB. 
Marken som ägs av Staten förvaltas av Statens fastighetsverk, SFV. LKAB arrenderar 
marken av SFV och har därmed rådighet över marken som ägs av Staten. När 
detaljplanen antas ska LKAB ha inlett förvärv med övriga fastighetsägare.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 

2014-10-01 vann den fördjupade översiktsplanen över Kiruna C laga kraft. Denna är 
vägledande för hur mark- och vattenanvändningen planeras i Kiruna stad. I den 
fördjupade översiktsplanen anges hela området som påverkas av gruvbrytningen som 
sker på 1365 meter under marknivån som Deformationsområde Kiirunavaara 1365 m. 
Det innebär att detaljplanens intentioner överensstämmer med den fördjupade 
översiktsplanens inriktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Utdrag ut plankarta för fördjupad översiktsplan för Kiruna C. Brunt område 
vid Befintligt centrum och Bolaget anges som Deformationsområde Kiirunavaara 
1365. © Kiruna kommun 

UTVECKLINGSPLAN 

22 april 2014 antog kommunfullmäktige utvecklingsplanen för Kiruna nya stadskärna. 
Området för Kirunas nya centrum ligger mellan Tuolluvaara och begravningsplatsen, 
norr om Västra industriområdet, markerat rött i bild 3. Inom utvecklingsplaneområdet 
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ska det rymmas cirka 3000 bostäder, Kirunas nuvarande kommersiella centrum, 
flertalet av stadens hotell, ett stort antal arbetsplatser, sjukhus, kyrka, gymnasieskola, 
bibliotek och polishus samt ett antal kulturbyggnader.  

Bild 4. Utvecklingsplaneområdet. ©Kiruna kommun 

 

DETALJPLANER, OMRÅDESBESTÄMMELSER, FÖRORDNANDEN, 
SKYDD 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 

Planområdet omfattas av ett flertal detaljplaner, områdesbestämmelse samt tre 
områden utan detaljplan. Avsikten är att ersätta de befintliga planerna med en ny 
detaljplan med användningen gruvindustri med syfte gruvstadspark. Totalt berörs 16 
hela eller delar av detaljplaner, ett tillägg till detaljplan samt en områdesbesämmelse. 
Nuvarande verksamhet är till största del planlagt som bostäder eller park.  

En detaljplan (2584-P13/12) och ett tillägg (2584-P15/3) har genomförandetid kvar. 
Detta innebär att planförslaget även skickas till de nuvarande fastighetsägarna för de 
fastigheter som var berörda i de planer där genomförandetiden inte har gått ut. Detta 
trots att fastigheterna inte angränsar till nuvarande planområde.  

Fornlämningar 

Det finns inga fornlämningar inom planområdet.  
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Strandskydd 

I direkt anslutning till planområdet ligger sjön Yli Lombolo. I det södra planområdet 
går ett vattendrag som leds norrifrån till Yli Lombolo. Sjön och vattendraget ingår i 
Luossajoki vattensystem som omfattas av strandskydd.  

Då området kring sjön planläggs med prickmark – byggnad får inte uppföras, ska det 
inte byggas permanent bebyggelse kring sjön. Under tiden som området fungerar som 
gruvstadspark är tanken att allmänheten ska ha tillgång till planområdet, och 
strandskyddet anses inte bli påverkat. Dock planläggs området för industrimark och på 
sikt kommer området att behöva stängslas in, vilket gör att standskyddsområdet tas i 
anspråk. Gruvdriften i Kiruna kan anses som ett angeläget allmänt intresse då den är 
ett riksintresse, vilket betyder att den ingår i ett mark- eller vattenområde som har så 
höga värden att de är av nationell betydelse enligt miljöbalken 3 kap. Då 
sprickbildningen på sikt kommer att påverka området kan inte det allmäna intresset 
tillgodoses utanför området. Detta anses som särskilda skäl enligt MB 7 kap 18c § 
punkt 5 som åberopas för strandskyddets upphävande. MB 7 kap 18c: ”Som särskilda 
skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får 
man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser” Punkt 5. ” 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området”. 

Fågelskyddsområde  

Sjön Yli Lombolo ligger strax utanför planområdet. Detta är en viktig fågelsjö med 
många inrapporterade fågelarter som omfattas av EU:s fågeldirektiv. Enligt 4 § 4 
punkten i Artskyddsförordningen (2007:845) är förbjudet att skada eller förstöra 
fåglarnas fortplantningsområden eller viloplatser. Det är främst den lummiga 
omgivningen kring Yli Lombolo som gör att fåglarna trivs. Detaljplanen säkerställer 
fågelområdet genom att området kring sjön planläggs med prickmark – byggnad får 
inte uppföras. Dock kan tillfällig bebyggelse som behövs vid t.ex. sanering av sjön 
prövas med tillfälligt bygglov.  

Riksintresse för kulturmiljö 

Hela Kiruna stad och således planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö. 
Planen genomförande innebär att ett flertal värdebärare inom riksintresset för 
kulturmiljövården påverkas, se miljökonsekvenbeskrivningen. Kapitel 4.5 i 
miljökonsekvensbeskrivningen beskriver påverkan på kulturmiljön. 

Riksintresse för värdefulla ämnen och material 

Hela Kiruna stad och således planområdet omfattas av riksintresse för värdefulla 
ämnen och material. Då detaljplanens syfte är att planlägga området som industrimark 
så att gruvbrytningen kan fortsätta bedöms planen ha en positiv inverkan på 
riksintresset. Om detaljplanen inte skulle genomföras skulle det innebära att 
riksintresset inte tillgodoses.  

 



 12 

Riksintresse för väg 

En del av Hjalmar Lundbohmsvägen och Stationsvägen omfattas av riksintresse för väg 
eftersom vägarna planeras att användas som ersättningsvägar för E10. Detta gäller om 
inte ny E10 hinner anläggas innan den befintliga vägen måste stängas. Detta beskrivs i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Riksintresse för järnväg 

I norra delen av området finns en liten del av den gamla järnvägen som omfattas av 
riksintresse för järnväg enligt länsstyrelsens karta. Även södra delen av området 
omfattas av en gammal järnvägssträckning. Båda dessa delar av järnvägen är 
avvecklade och används inte för tågtrafik.  

Riksintresse för totalförsvaret 

Den södra delen av det södra området omfattas av riksintresse för totalförsvaret, 
Kalixfors skjutfält. Intentionen är inte att något nytt skall byggas inom detta område 
och området förses med ”prickmark – byggnad får inte uppföras” i plankartan. Därmed 
bedöms inte hinderfriheten påverkas av detaljplanens genomförande. Upplag för 
gruvindustrin får förekomma i denna del av planområdet. Det finns idag upplag i den 
sydvästra delen av området. 

Undersökningstillstånd 

Planområdet omfattas av ett flertal undersökningstillstånd enligt Minerallagen. 
Följande tillstånd innefattas av LKAB: 

Kiirunavaara nr 2, giltig till 2019-02-17, Kiirunavaara nr 3, giltig till 2019-10-05, 
Kiirunavaara nr 5, giltig till 2017-04-13, Kiirunavaara nr 7, giltig till 2017-02-17, 
Kiirunavaara nr 9, giltig till 2017-08-11, Kiirunavaara nr 10, giltig till 2017-10-06 samt 
Lappmalmen nr 2, giltig till 2017-01-15. 

CIVILRÄTTSLIGA AVTAL 

Kiruna kommun och LKAB har träffat civilrättsliga avtal gällande gruvstadspark 1 och 
gruvstadspark 2. I avtalen definieras överenskommelser och åtagande mellan LKAB 
och Kiruna kommun för vardera gruvstadsparksområde.  

Civilrättsligt avtal för Gruvstadspark 2, GP-2-området  

Det civilrättsliga avtalet för Gruvstadspark 2 preciserar överenskommelser och 
åtaganden mellan parterna avseende bland annat genomförandet av denna detaljplan 
och planläggning av hela Gruvstadspark 2-området.  

Genom avtalet avser LKAB och Kommunen att stödja och starta utvecklingen av ett 
nytt centrum mellan befintlig tätortsbebyggelse och Tuolluvaara (”Nya Kiruna C”), 
samt att åstadkomma en ordnad avveckling av Kirunas befintliga centrum. Parterna är 
överens om att utvecklingen av det nya samhället ska gå före avvecklingen av befintligt 
centrum, samt att både utveckling och avveckling måste ske genom ett nära samarbete 
mellan LKAB, Kommunen och andra aktörer.  
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Avtalet omfattar följande huvuddelar:  

- Utveckling av nya Kiruna C  

I avsnittet beskrivs Parternas samarbete i syfte att ge Kommunen en god möjlighet att 
inleda uppbyggnaden av en torgbildning och centrumetablering i Nya Kiruna C.  

- Gruvstadspark 2 – området 

 I avsnittet beskrivs parternas gemensamma arbete kring GP2- området, det vill säga 
nu aktuellt område inom befintliga Kiruna tätort som ska detaljplaneras som 
gruvindustriområde med hänsyn till markdeformationernas utbredning. Avsnittet 
reglerar detaljplanefrågan och vissa andra frågor rörande avvecklingen av GP2-
området samt genomförandeavtal. Om fastighetsägare utanför GP2-området, men 
inom KUJ 1365:s påverkansområde, önskar sälja sin fastighet till LKAB på grund av 
stadsomvandlingen, åtar sig LKAB att upprätta dialog med sådan fastighetsägare om en 
eventuell överlåtelse. Det finns en framtagen köp-tidplan som gäller för förvärv.  

- Kommunal mark, infrastruktur och verksamhetslokaler  

I avsnittet regleras villkoren för LKAB:s förvärv av kommunal mark, tomträtter, 
infrastruktur samt de kommunala verksamhetslokaler som finns inom GP2-området. 
Folkets Hus och simhallen omfattas också av LKAB:s förvärv, trots att de är belägna 
utanför GP2-området, då dessa lokaler fyller viktiga funktioner i det nya Kiruna som 
ska utvecklas. LKAB:s ersättningsansvar för kommunens flyttkostnader med anledning 
av flytten från GP2-området finns också beskrivet här.  

- Ersättning, utbetalningsplan och oförutsedda kostnader  

I avsnittet fastslås det ersättningsbelopp som LKAB ska erlägga till kommunen, samt 
gällande utbetalningsplan och indexreglering av beloppet. Avsnittet reglerar även 
hanteringen av oförutsedda kostnader i samband med den utveckling och avveckling av 
Kiruna som omfattas av LKAB:s åtagande.  

- Övriga frågor  

I avsnittet regleras LKAB:s förvärv av Hjalmar Lundbohmsgården och här beskrivs 
även parternas avsikt avseende överlåtelse av Kirunabostäder AB:s fastighetsbestånd 
inom GP2-området. Slutligen beskrivs parternas plan för kommande 
gruvstadsparksområden i Kiruna.  

Avtalet i sin helhet finns på kommunens hemsida. 

ERSÄTTNINGSPRINCIPER 

LKAB har tagit fram ersättningsprinciper för hur olika sakägare ska kompenseras för 
den påverkan som samhällsomvandlingen har på dem. Sakägargrupperna utgörs av 
fastighetsägare, innehavare av bostadsrätter, hyresgäster och näringsidkare.  



 14 

Till fastighetsägare avser LKAB att i första hand erbjuda en ersättningsfastighet för den 
fastighet LKAB behöver förvärva och i andra hand en ekonomisk kompensation baserat 
på marknadsvärdet plus 25 %.  

Till bostadsrättsägare ges ekonomisk kompensation i form av marknadsvärdet för en 
nyproducerad bostadsrätt i Malmfälten.  

Till hyresgäster erbjuds en trappning av hyran i en ny lägenhet under 7 år. Första året 
betalar man sin gamla hyra, sedan trappas den stegvis upp till bostadens ordinarie 
hyra. Hyresgäster får också betalt för flytten.  

Näringsidkare får betalt för sin flytt och för ev. bortfall av resultat. I det fall de är 
fastighetsägare gäller även samma princip som för andra fastighetsägare.  

Genom att erbjuda en ersättningsfastighet i första hand kommer LKAB att behöva 
kunna erbjuda alla fastighetsägare en ny plats och en ny byggnad. Den fastighetsägare 
som finns i Kiruna centrum ska alltså kunna få ett erbjudande om motsvarande 
byggnad i ett motsvarande läge i nytt centrum.  

LKAB kommer att behöva ha tillgång till mark som motsvarar 3000 bostäder och mark 
för övriga lokaler. Den uppgörelse som LKAB träffar med fastighetsägaren genererar en 
beställning till en byggherre, t.ex. ett entreprenörsföretag. Byggherren uppför en 
byggnad som LKAB bekostar och överlämnar till sakägaren. 

Bild 5. Inom vilket tidsspann som LKAB avser att köpa fastigheterna inom 
gruvstadspark 2-området. Källa: LKAB tillsammans med Kiruna kommun 
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Bild 6. Inom vilket tidsspann som verksamheterna och bostäderna inom de olika 
områdena inom Gruvstadspark 2-området beräknas flytta. Källa: LKAB tillsammans 
med Kiruna kommun 

PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET 

2015-10-05, § 279 godkändes planprogram för hela gruvstadspark 2-området av 
kommunstyrelsen, dnr: 2015-00444. I denna belystes viktiga frågor att hantera i 
kommande detaljplaner samt att få en helhetsbild . Planprogrammet syftar till att tidigt 
kunna fånga upp frågor och synpunkter från kirunabor och övriga intressenter. Då 
planprogrammet var på samråd hölls ett officiellt samrådsmöte i Kiruna stadshus där 
alla var välkomna. Kiruna kommun och LKAB fanns också närvarande under 
Kirunafestivalen för att informera om planprogrammet och stadsomvandlingen. 
Intentionen var att fånga upp frågor som kan hanteras i pågående arbete så tidigt som 
möjligt.  

Viktiga frågor som togs upp i planprogrammet var bland annat kultumiljön, trafik och 
omlokalisering av E10, rivning av bebyggelse och sociala aspekter. Dessa frågor arbetas 
vidare med i denna detaljplan, kommande detaljplaner för gruvstadspark 2-området 
samt i miljökonsekvensbeskrivning. 
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Bild 7. Det 
orangea området 
är den 
ungefärliga 
avgränsningen 
för 
planprogrammet 
för 
gruvstadspark 2. 
Det streckade 
gula området 
anger 
gruvstadspark 1. 
© Kiruna 
kommun 

 

 

BEHOVSBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Enligt PBL 4:34-4:35 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas för de detaljplaner 
där genomförandet kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen 
är den analys som ligger till grund för ställningstagandet om betydande miljöpåverkan 
och om en miljökonsekvensbeskrivning krävs eller inte.  

Bedömning görs av kommunen enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-
förordningen (1998:905). Då någon av de verksamheter som finns uppräknade i PBL 
5:18 4:34 berörs gäller även kriterierna till MKB-förordningens bilaga 2. Bedömningen 
utgår ifrån planens karakteristiska egenskaper samt typen av påverkan och det område 
som kan antas bli påverkat. Både enskilda och sammanvägda aspekter bedöms och om 
planens genomförande visar på betydande miljöpåverkan krävs en miljöbedömning 
enligt MB 6:11-18 och 6:22. 

En behovsbedömning för hela gruvstadspark 2-området har upprättats av 
stadsbyggnadsförvaltningen i Kiruna kommun. I denna bedöms genomförandet av 

Räddningstjänsten 

Sjukhus 

Stallet 

Kiruna centrum 

Kyrkan 

Hjalmar 
Lundbohnms-
skolan 

Järnvägs- 
parken 

Sporthallen 

Bolagsskolan 
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detaljplanerna inom gruvstadspark 2 kunna leda till betydande miljöpåverkan enligt 
Miljöbalken 6:11. Samråd har skett med länsstyrelsen som delar kommunens 
bedömning att planens genomförande leder till betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser krävs därför.  

En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats av Tyréns AB 2016-04-29. 
Följande områden behandlas i behovsbedömningen: 

- Stadsbild 

- Kulturarv 

- Trafik 

- Avfall och transport av massor 

- Naturvård och vattenmiljö 

- Förorenad mark 

- Störningar 

- Sociala aspekter 

I samrådsyttrande från länsstyrelsen daterat 2015-12-22 (länsstyrelsens dnr: 402-
14472-15) delar länsstyrelsen kommunens uppfattning om vilka miljöaspekter som 
bedöms som betydande och som motiverar särskild miljöbedömning. Dessa behandlas i 
miljökonskvensbeskrivningen. Samråd har ägt rum med länsstyrelsens enheter för 
miljöskydd, naturvård samt med sakområde kulturmiljö vid enheten för 
samhällsplanering och kulturmiljö.  

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-10-16, § 189 att ge samhällsbyggnadskontoret 
i uppdrag att upprätta en eller flera detaljplan för området. 2015-05-18, § 144, 
beslutade kommunstyrelsen att skicka ut förslag till planprogram för gruvstadspark 2 
på samråd. Planprogrammet godkändes 2015-10-05, § 279 av kommunstyrelsen och 
samtidigt beslutades att stadsbyggnadsförvaltningen fick uppdrag att påbörja arbetet 
med detaljplaner för gruvstadspark 2. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
GRUVBRYTNINGENS HISTORIA  

År 1900 började LKAB att bryta malm i Kiruna. Några år senare invigdes Malmbanan 
som möjliggjorde att malmen kunde fraktas med tåg till hamnen i Narvik för vidare 
transport. Först bröts malmen i dagbrott men sedan slutet av 50-talet bryts malmen 
under jord.  

Gruvan i Kiruna är idag världens största järnmalmsgruva under jord. Malmkroppen 
som malmen bryts från lutar in mot staden vilket gör att ju djupare brytningen sker, 
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desto närmare stadens centrum kommer gruvan. Malmkroppen är ca 80 meter bred 
och 4 km lång och det finns indikationer på att den sträcker sig minst 2 km ner under 
jord. Nuvarande huvudnivå ligger 1365 meter under jord och denna påverkar en stor 
del av Kiruna centrum, se bild 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8. Malmkroppen under Kiruna centrum. © LKAB  

PLANOMRÅDETS BEBYGGELSEHISTORIA  

När Kiruna etablerades kring förra sekelskiftet utgjordes samhället av tre olika 
områden: Bolagsområdet, området Stadsplanen samt SJ-området. Olika aktörer styrde 
utvecklingen inom respektive område. I området Stadsplanen kunde privatpersoner 
själva köpa tomt och bygga vilket innebar en mer varierad bebyggelse än i de andra 
stadsområdena. Planområdet omfattar delar av samtliga tre områden.  

Stadsplanen antogs år 1900 och är den första i sitt slag som anlades i Norden, efter 
tidens kontinentala ideal. Den utformades organiskt och naturens topografi har styrt 
stadsplanemönstret. Brutet gatunät, många mindre platsbildningar och en medveten 
tanke om att skapa vyer mot det omgivande landskapet är präglande. Utmärkande är 
också tanken kring en ”demokratisk” stadsplan. Med detta menas bl.a. att bolagets roll 
inte har betonats i stadsbilden. Det fanns inte heller ett centraltorg eller central 
huvudgata som i andra städer. Grönområden upprättades där terrängförhållanden var 
bäst lämpade. T.ex. anlades kyrkparken och järnvägsparken istället för en central park. 
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Bild 9. Kiruna stadsplan från 1915. Det bruna området anger SJ-området, det 
orangea anger stadsplaneområdet och det grå området anger Bolagsområdet. 
©Kiruna kommun 

 

SJ-området längs med Luossajärvi är landets största koncentration av SJ-bebyggelse. 
Bostadshusen är uppförda under 1910- 20-talet och består av olika typhus som SJ-
uppförde för sina anställda. Miljön med byggnader i två våningar med röda 
slamfärgade fasader samt svarta plåttak eller röda tegeltak är sammanhållen även om 
viss förtätning skett under 1950-talet. Samtliga SJ-byggnader ritades av chefsarkitekten 
Folke Zettervall. En av SJ-byggnaderna finns med i detta planområde.  
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Bild 10. Några byggnader i SJ-området. Byggnaden närmast till höger ingår i 
planområdet. Resterade bebyggelse ligger utanför. © Kiruna kommun 

 

Inom planområdet i anslutning till järnvägsmiljön ligger även hotell Vinterpalatset 
(1904), arkitekt Ralph Erskines flerbostadshus Idioten samt ett äldre flerbostadshus. 
Järnvägsparken med ursprung i stadsplaneområdet har ett för tiden karaktäristiskt 
uttryck med slingrande gångar. Detta härstammar från romantikens engelska parkideal 
och var även en satsning på hygien och rekreation, samt en av tidens lösningar på 
brandsäkerhet. 

 
Bild 11. Hotell Vinterpalatset. © Kiruna kommun 

Mellan stadsplanen och bostäderna i Bolagsområdet uppstod ett område där de 
centrala funktionerna såsom sjukhus, läkarvilla (riven), brandstation, badhus (gamla 
biblioteket), kyrka, kyrkoherdebostad m.m. uppfördes. Byggnaderna ritades av arkitekt 
Gustav Wickman och uppfördes under 1910-talet på LKABs bekostnad. Inom 
planområdet ligger gamla badhuset/biblioteket och även busstationen som anlades 
1994. Gamla badhuset/bibliotektet är medtaget i kulturmiljöanalysen från 2014 från 
Kiruna kommun. 
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Bild 12. Busstationen och gamla badhuset inom planområdet. Resterande bebyggelse 
ligger utanför planområdet. © Kiruna kommun 

I norra delen av Bolagsområdet, Björkbacken nedanför kyrkomiljön, fick LKAB:s 
tjänstemän ett eget avskilt bostadsområde. Nedanför ligger de tre bostadshusen ”Gula 
raden” som ingår i planområdet, se bild 13. Ursprungligen fanns tre till vid 
busstationen. Gula raden är medtagen i kulturmiljöanalysen från 2014 från Kiruna 
kommun.  

Bild 13. En av byggnaderna i gula raden. Belägna mellan Hjalmar Lundbohmsvägen 
och Skolgatan. © Kiruna kommun 
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Även gamla Konsum ligger inom planområdet, se bild 14. Detta är ett bläckhorn som 
tidigt byggdes ut för att anpassas som affärslokal. Senast fungerade denna byggnad 
som lokal för Tusen Toner innan denna verksamhet flyttade till gamla sjukhuset 
(centralgården). Nu är byggnaden oanvänd och igenbommad och anses vara i så dåligt 
skick att Kiruna kommun och LKAB är överrens om att det är lämpligast att byggnaden 
rivs. 

Bild 14. Gamla Konsum vid Hjalmar Lundbohmsvägen. ©Kiruna kommun 

Planområdet är uppdelat i två olika områden eftersom avgränsningen är anpassad efter 
deformationsprognoserna från gruvbrytningen. Det södra området ligger söder om E10 
på ett flackt öppet område. Området består till största del av naturmark men här ligger 
även den nuvarande räddninstjänsten i tegel från 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15. Räddningstjänsten i Kiruna från 1994. © Kiruna kommun 
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UTVECKLING GÅR FÖRE AVVECKLING 

Utveckling av Kirunas nya centrum pågår. Den första detaljplanen för stadshuset har 
vunnit laga kraft 2015-07-16 enligt Mark- och miljödomstolens beslut 2015-06-25, mål 
nr P 2288-14. Byggnation av stadshuset har påbörjats. En detaljplan för bostäder strax 
norr om nya centrum vid det gamla Skjutbaneområdet vann 2015-05-14 laga kraft 
enligt Mark- och miljödomstolens beslut 2015-04-22 i mål mr P 3031-14. Här byggs 
bostäder och studentlägenheter. Planarbetet för de första kvarteren i nya centrum 
pågår och planen beräknas att antas i juni 2016. Denna detaljplan innefattar funktioner 
som handel, kontor, bostäder, kulturhus och torg. Arbetet med en detaljplan vid 
Jägarskolan 2 är i gång. Här planeras friliggande villor samt parhus, kedjehus, radhus 
och flerbostadshus, totalt ca 450 bostäder.   

Utöver att det pågår detaljplanearbete för bl.a. nya bostäder, hotell och 
centrumfunktioner i nya Kiruna centrum pågår även detaljplanearbete för ny 
räddningstjänst. Denna planeras på Västra industriområdet bredvid Opus Bilprovning 
och beräknas antas i september 2016. Se röd markering i bild 16. 

I utvecklingsplanen placeras ny busstation i närheten av nya stadshuset, på södra sidan 
av Malmvägen. 

Utvecklingen av nya Kiruna ska gå före avvecklingen. Detta finns bland annat definierat 
i det civilrättsliga avtalet för Gruvstadspark 2 som Kiruna kommun och LKAB har 
träffat. Som tidigare beskrivits innebär laga kraft av denna detaljplan inte att 
funktionerna inom planområdet måste avvecklas direkt. Gruvstadsparken syftar till att 
fungera som en användbar miljö fram till att området påverkas så mycket av 
markdeformationerna att det måste stängslas in. Som exempel vann detaljplanen för 
Gruvstadspark 1 laga kraft 2012-06-05 och tillägget till denna vann laga kraft 2014-05-
19. De två första husgrupperna inom området har rivits men i övrigt används 
byggnaderna inom området fortfarande för sina ursprungliga funktioner.  

Utveckling och avveckling är stora processer som tar tid och som pågår samtidigt. 
Processerna behöver ske i symbios med varandra. T.ex. måste det finnas någon plats 
för människor och verksamheter att flytta till när miljövillkoret för markdeformation 
överskrids. Detaljplaneläggningen inom Nya Kiruna C behöver svara till behovet av vad 
som avvecklas. T.ex. kan detaljplaner behöva anpassas efter att flyttade byggnader ska 
få plats. 

För att kommunen ska anta denna detaljplan ska LKAB ha påbörjat förvärv med 
fastighetsägarna inom planområdet. Förvärven behöver påbörjas i tid för att sakägarna 
inom planområdet ska känns sig trygga med vad som ska hända. I dagsläget har LKAB 
inlett dialog och förhandling med i stort sett alla fastighetsägare inom hela 
gruvstadspark 2-området. 

LKAB och Kiruna kommun har tillsammans tagit fram en tidplan för samverkan mellan 
utveckling och avveckling kallad mastertidplanen. Grovt visar den om projekt är i 
konflikt med varandra över tid. T.ex. om ett hus skall förvärvas och ersättas av en ny 
byggnad (eller om ett hus ska flyttas) kan man i mastertidplanen se hur detta ser ut i tid 
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- om andra projekt ligger i fas. Denna bidrar till att tydliggöra hur processerna kan 
samverka för bästa resultat.  

LKAB har i det civilrättsliga avtalet för Gruvstadspark 2 åtagit sig att upprätta dialog 
med fastighetsägare inom KUJ 1365:s påverkansområde om fastighetsägaren önskar 
sälja sin fastighet till LKAB på grund av stadsomvandlingen. Se det civilrättsliga 
avtalet.  

 

Bild 16. Blå markering visar placering av nuvarande räddningstjänst i Kiruna. Röd 
markering visar område där ny räddningstjänst planeras. © Kiruna kommun 

 

AVVECKLINGSPROJEKT  

Det har startats upp ett avvecklingsprojekt för Gruvstadspark 2-området. Syftet med 
avvecklingsprojektet är att säkerställa LKAB:s fortsatta gruvbrytning samtidigt som 
befintlig bebyggelse avvecklas på ett ordnat och miljöanpassat sätt genom anläggandet 
av gruvstadspark.  

Avvecklingsprojektets uppdrag är att planera, projektera samt utföra åtgärder så att 
park anläggs och avveckling av byggnader och infrastruktur sker enligt avtal mellan 
LKAB och Kiruna kommun. Detta innebär bl.a. att:  

- bibehållen och fullgod funktion säkras i fastigheter, anläggningar och utemiljöer 
under hela dess livslängd 

- bibehållen och fullgod funktion säkerställs för kommunaltekniska anläggningar 
(VA, dagvatten, fjärrvärme, gator), fram till avveckling 

- avveckling och anläggning följer gällande tidplan 

- en god kommunikation och information genomförs med berörda intressenter 
och med angränsande projekt 
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- kulturbyggnader och -miljöer hanteras och dokumenteras enl. intentionerna i 
avtal mellan Kiruna kommun och LKAB och i samråd med länsstyrelsen 

- mervärden och förutsättningar för nyttjande av området skapas till gagn för 
boende i närområdet och övriga kirunabor  

Avvecklingsprojektet har representanter från LKAB och Kiruna kommun, i både 
styrgrupp och projektgrupp. Styrgruppen beslutar i frågor för projektets fortskridande 
och har det totala ansvaret för projektets genomförande. Projektgruppen ansvarar för 
att projektet på bästa sätt blir kvalitativt och kvantitativt utfört med hänsyn till 
fastställda tids-, resurs- och kostnadsramar. 

 NATUR 

Mark, vegetation och djurliv 
Den södra delen av planområdet utgörst till största del av vegetation. Kring sjön Yli-
Lombolo som ligger strax utanför planområdet i närheten av räddningstjänsten finns 
ett naturområde med ett rikt fågelliv. Läs mer under rubriken Vattenområde och 
Fågelskyddsområde. Den norra delen av området utgör till stor del av bostadstomter. 

Geotekniska förhållanden och topografi 
Terrängen inom planområdet varierar. I den norra delen av det norra området lutar 
den del av planområdet som ligger på östra sidan av nuvarande E10 nedåt från Kiruna 
centrum mot väster och gruvan. Väster om E10, på den gamla järnvägens sträckning, är 
planområdet flackt och är beläget på en lägre höjd än E10. Enligt SGU:s jordartskarta 
består området av morän. 

Den sydöstra delen av det norra området är relativt flackt. Östra sidan av Hjalmar 
Lundbohmsvägen är belägen på lite högre höjd än vägen, speciellt området kring 
busstationen. Även detta område består av morän enligt SGU:s jordartskarta. 

I det södra området är topografin till största del flack. Vägbanan för gamla väg 870 
mellan Värmeverksvägen och söderut ligger högre belägen än omgivningen och den 
gamla järnvägsbanken går under den gamla vägen. Längst i söder ökar markhöjden 
succesivt. Området kring räddningstjänsten och Yli-Lombolo består av torv. Den västra 
delen av det södra planområdet består av isälvssediment och marken längst i söder 
består av morän. (SGU:s jordartskarta 1:250 000 nordligaste Sverige) 

LKAB har utrett grundförhållandena i samband med att gruvdriften har utvecklats. 
Undersökningar och analyser utförs kontinuerligt. 

Mätpunkter 
I Kiruna stad, inklusive planområdet, finns ett antal mätpunkter som mäter hur mycket 
marken rör sig. LKAB följer deformationerna i olika mätprogram och mätningar uförs 
minst fyra gånger per år. Med hjälp av mätningarna har LKAB kontroll på 
markdeformationerna och gränsen för miljövillkoret. Inga skadliga konsekvenser av 
markdeformationer orsakade av gruvbrytningen bedöms uppstå utanför gränsen för 
miljövillkoret.  
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I första hand påverkar markdeformationerna infrastruktur t.ex. vatten- och 
avloppsledningar och fjärrvärmeledningar. Så småningom påverkas även bebyggelse 
och vägar inom området. 

MILJÖFÖRHÅLLANDEN 

Miljökvalitetsnormer 

Påverkan på miljökvalitetsnormer utreds i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra överskridande av 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft och buller. Planen bedöms inte försämra, men 
heller inte förbättra vattenförekomsternas status. 

Miljövillkoren, se s. 5 reglerar hur mycket buller, föroreningar till mark och vatten som 
får förekomma till följd av gruvbrytningen.  

Förorenad mark 

Inom planområdet finns tre objekt som kan ha orsakat markföroreningar. Detta är 
räddningstjänsten, busstationen och en del av järnvägen. Objekten är bedömda i 
miljökonsekvensbeskrivningen och inga undersöknings- eller saneringsåtgärder 
bedöms nödvändiga för busstationen och järnvägsområdet. Gällande 
räddningstjänsten ska oljeavskiljaren tömmas och kontrolleras vid rivning och PFAS-
provtagning rekommenderas. Se även miljökonsekvensbeskrivningen.  

Radon 

Området har inte utretts för radon. Då detaljplanens syfte är att bibehålla sin 
nuvarande funktion ett tag till för att på sikt avvecklas utreds detta inte i planarbetet.  

Störningar (buller, lukt, luftföroreningar) 

Planens genomförande kan medföra störningar i form av buller och utsläpp från 
omlokalisering av trafik, samt rivningstransporter. Omgivningen kan tillfälligt påverkas 
av damning, vibrationer och buller då bebyggelsen inom planområdet efterhand rivs. I 
avvecklingsprojektet utreds det bland annat hur mycket rivningsmassor som bildas vid 
rivning av bebyggelse inom gruvstadspark 2. Siffror på detta beräknas finnas färdigt till 
tredje kvartalet 2016. Utifrån utredningen kan man även se hur många 
rivningstransporter som kommer krävas.  

Vid rivningen av de första kvarteren i Gruvstadspark 1 har en stor del rivningsmaterial 
(inert avfall d.v.s. ej nedbrytningsbart) tagits om hand på plats och används till bl.a. 
gestaltning av gruvstadsparken. En del vitvaror, fönster och liknande har sålts. I 
samband med rivningen av de första kvarteren, d.v.s. 80 lägenheter i 8 hus, behövdes 
364 lastbilslass med rivningsmaterial. 176 av dessa var krossad betong/tegel och kördes 
inom gruvstadsparken samt till byggarbetsplatser där massor behövdes. Trä flisades 
och kördes till Värmeverket och resterande delar kördes till Stena Recycling och 
Avfallsanläggningen i Kiruna.  
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Rivningen av bebyggelse i Gruvstadspark 2 kommer att ske etappvis samt på olika 
ställen, vilket gör att transporterna sprids ut. Denna detaljplan är belägen i närhet av 
Hjalmar Lundbohmsvägen vilket gör att transporterna beräknas färdas på Hjalmar 
Lundbohmsvägen och Malmvägen, eller Hjalmar Lundbohmsvägen, 
Silfwerbrandsgatan och nuvarande E10. Dessa vägar ingår i huvudvägnätet (se 
Trafikplan, Kiruna kommun) och är anpassade efter tyngre trafik. Se även 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

LKAB:s miljövillkor hanterar bland annat utsläpp och buller från gruvverksamheten.  

Rivning 

De kommande rivningarna av bebyggelsen inom planområdet ska genomföras på ett 
sådant sätt att allmänna och enskilda intressen påverkas så lite som möjligt. Vid 
rivningen av de första kvarteren i gruvstadspark 1, Ullspiran 2 och 4, har endast ett  
klagomål nått LKAB. Problemet var snabbt åtgärdat.  

 
RISK OCH SÄKERHET 

Skred och ras 

Sedan beslutet om att LKAB skulle få bryta malm på huvudnivå 1365 kom har man 
vetat att Kiruna centrum kommer att påverkas av gruvbrytningen. Detaljplanens 
genomförande medför att LKAB kan fortsätta gruvbrytningen på huvudnivå 1365.  

Transport av farligt gods 
Om inte ny E10 har hunnit anläggas innan nuvarande E10 måste stängas kan befintliga 
vägar tjäna som alternativ sträckning. Ett scenario är Plan B vilken innebär att 
Silfwerbrandsgatan, Hjalmar Lundbohmsvägen och Stationsvägen tillfälligt används 
för trafiken som idag går på E10. Hjalmar Lundbohmsvägens sträckning förbi 
nuvarande stadshus och busstation samt Stationsvägen ingår i planområdet och är 
även en del Plan B:s sträckning.  

Väg E10 är transportled för farligt gods och skyddsavstånd för farligt gods måste ses 
över för samtliga nya vägar som planeras vara ersättningsväg för E10. Skyddsavstånd 
till farligt gods anges i länsstyrelsens skrift Riktlinjer – Skyddsavstånd till 
transportleder för farligt gods. Om plan B genomförs antas kring 1500 tunga fordon 
färdas längs denna sträckning per vardagsdygn. 

Om Plan B blir aktuell och inte skyddsavstånden mellan bostäder och farligt gods-väg 
kan hållas krävs skyddsåtgärder/riskreducerande åtgärder. Dessa typer av åtgärder 
görs som ett substitut för ett så pass långt skyddsavstånd som anges i länsstyrelsens 
skrift. Det är väsentligt att omlokalisering inte leder till försämrad trafiksäkerhet. Om 
E10 byggs från norr till söder så kan trafiken ledas till E10 via påfart från Hjalmar 
Lundbohmsvägen. Det föreslås även restriktioner för farligt gods som att styra trafiken 
till tider med lite trafik samt eskort av polis och räddningstjänst. Alternativt kan farligt 
gods färdas med tåg. Läs mer i miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Omlokalisering av trafik kan även påverka omgivningen kring den alternativa 
vägsträckningen avseende luftförorening och buller. Den ökade trafiken på 
Stationsvägen och Hjalmar Lundbohmsvägen medför en ökning av ekvivalent ljudnivå 
på ca 3 dBA, förutsatt att ingen större ökning av andel tung trafik sker, se 
miljökonsekvensbeskrivnig. Bullerskyddsåtgärder kan bli aktuella för gator där trafiken 
ökar. Påverkan på luftföroreningar hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen till 
granskningsskedet.  

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Bostäder 
Den norra delen av planområdet består till största del av bostäder. Det är möjligt att bo 
kvar inom området ett tag efter att detaljplanerna har vunnit laga kraft. Området 
kommer att skötas och underhållas under hela tiden som det fungerar som 
gruvstadspark. LKAB köper upp fastigheterna inom området och har tagit fram 
ersättningsprinciper för hur sakägare ska kompenseras för den påverkan 
stadsomvandlingen har på dem. Se sidan 13-15. Kommunen arbetar fortlöpande med 
att få fram mark för nya bostäder och det pågår planläggning av bland annat bostäder i 
nya centrum och på Jägarskoleområdet. 

Under tiden som planområdet fungerar som gruvstadspark är det möjligt att 
underhålla befintliga byggnader. Underhållsåtgärder som kräver bygglov kan prövas 
som avvikelse från detaljplan då planens syfte är att nuvarande verksamheter ska 
kunna fortlöpa under tiden området fungerar som gruvstadspark. Sakägarna inom 
planområdet ska, under tiden de verkar i området, inte bli hindrade av att 
detaljplanens markanvändning är industri.  

Gruvindustri 
På sikt kommer planområdet att användas som gruvindustri. Ny bebyggelse för 
gruvindustri är inte aktuellt i området. Dock kan det blir aktuellt med mindre tekniska 
anläggningar som t.ex. pumpstationer och nätstationer, samt byggnader som behövs 
för gruvstadsparkens drift. Detta kan vara t.ex. en offentlig toalett eller bod.  

Arbetsplatser och service 
I planområdets norra del ligger hotellet Vinterpalatset, busstationen med bussgods 
samt restaurangen Svarta Björn. Gamla badhuset som även varit bibliotek står idag, 
precis som gamla Konsum, tomt. I nya centrum pågår planläggning av 
centrumfunktioner så som hotell och restauranger.  

Inom planområdets södra del ligger nuvarande räddningstjänsten. Detaljplaneläggning 
för ny räddningstjänst pågår i Västra industriområdet, ca 700 m från nya centrum.  

Byggnadskultur och gestaltning 

I det civilrättsliga avtalet för Gruvstadspark 1 som träffades mellan LKAB och Kiruna 
kommun beslutades det om flytt av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. De 
byggnader som finns med i avtalet är Kiruna kyrka med tillhörande klockstapel, 
Hjalmar Lundbohmsgården inklusive B1:an, Ingenjörsvillan, upp till 12 stycken 
Bläckhorn från kvarteret Fjällsippan/Fjällbruden, B5:an, det äldsta bevarade 
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bostadshuset inom stadsplanen beläget i kv. Vagntipparen 4, Länsmansbostaden samt 
det Svedbergska huset (B55) på Bromsgatan 19. Det finns även ett tilläggsavtal för 
ytterligare två bläckhorn. Det pågår ett arbete som beskriver vart byggnaderna ska 
flyttas. Några byggnader, t.ex. Hjalmar Lundbohmsgården ska flyttas till Luossavaara 
och en del andra byggnader ska flyttas till nya Kiruna centrum. Kyrkan och dess fasta 
anläggningar inom kyrkotomten ska flyttas öster om kyrkogården. Detta handläggs 
enligt överrenskommelse med länsstyrelsen som ett särskilt ärende. Ingen av 
byggnaderna i avtalet ligger inom planområdet. 

Inom avvecklingsprojektet hanteras kulturmiljöfrågorna enligt intentioner i det 
civilrättsliga avtalet mellan Kiruna kommun och LKAB, samt i samråd med 
länsstyrelsen. Än så länge har projektet och mötena behandlat Gruvstadspark 1, och 
projekt gällande Gruvstadspark 2 beräknas starta hösten 2016. Viktiga byggnader och 
miljöer dokumenteras innan rivning och flytt. Dokumentation av byggnaderna inom 
Gruvstadspark 1 pågår och ska vara färdig innan 2019.  

Det är bl.a. det kulturhistoriska värdet, ekonomi, vilja hos enskilda fastighetsägare, 
teknisk möjlighet samt funktion som styr flytt av bebyggelse. Vid eventuell flytt ska 
byggnader placeras i enlighet med Kirunas utvecklingsplan så att de ingår i ett 
medvetet sammanhang samtidigt som kulturvärden beaktas. 

2014 tog Kiruna kommun fram en kulturmiljöanalys där gula raden och gamla 
badhuset inom planområdet finns med. I miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, 
beskrivs byggnaderna inom planområdet. Planförslaget innebär att ett flertal 
värdebärare inom riksintresset för kulturmiljövården påverkas. Om enskilda byggnader 
flyttas kan värdet av dessa till viss del komma att bevaras men det platsbundna värdet i 
miljöerna och dess kulturhistoriska samband går förlorade. 

Skyddsrum 

Inom planområdet finns 99 skyddsrumsplatser. Omkring 60 skyddsrumsplatser 
planeras redan nu på ny plats för den bebyggelse som ska ersätta bebyggelsen inom 
planområdet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bevakar frågan om 
skyddsrum och det krävs tillstånd från MSB innan skyddsrum rivs. Ersättning av 
skyddsrum kan ske var som helst i beståndet. LKAB förhandlar med berörda sakägare 
och om skyddsrum finns i befintlig fastighet hanteras detta i förhandlingen.  

FRIYTOR 

Lek, rekreation, park och naturmiljö 
Gruvstadsparken syftar till att fungera som en trevlig och användbar miljö mellan 
staden och gruvan. I nuvarade gruvstadspark har Iggesundsparken på ett naturligt sätt 
omvandlats till aktivitetspark med lekpark, isbana, konstverk, utegym, parkbänkar, 
grillplats och gångvägar.  

I denna detaljplanen planläggs Järnvägsparken som industrimark med syfte 
gruvstadspark. Det finns goda förutsättningar för att Järnvägsparken ska kunna 
fungera parallellt med Iggesundsparken, samt kunna överta Iggesundsparkerns 
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funktioner när nuvarande gruvstadspark stängslas in. Områdena kommer att skötas 
och underhållas under hela tiden som de fungerar som gruvstadsparker. 

I nya centrum planeras en stadspark. I november 2015 presenterade White Arkitekter 
ett förslag till vad som ska finnas i stadsparken och fram till 1 februari 2016 har 
allmännheten erbjudits möjlighet att komma med synpunkter på detta. 
Programförslaget finns på Kiruna kommuns hemsida. 

Området kring räddninstjänsten består till största del av natur. Då området närmast 
Yli-Lombolo omfattas av strandskydd och har ett rikt fågelliv planläggs området med 
prickmark – byggnad får inte uppföras. Läs mer i avsnittet om Vattenområde nedan 
samt Fågelskyddsområde.  

VATTENOMRÅDE 

I utkanten av planområdet ligger sjön Yli-Lombolo. Denna kommer inte att påverkas av 
detaljplanens genomförande då dess omgivning inte kommer att bebyggas eller nyttjas 
för andra anläggningar, men området kommer att planläggas som gruvindustri. Detta 
krävs för att deformationsvillkoret i miljötillståndet ska kunna innehållas. I 
detaljplanen säkerställs vattenområdets funktion genom att området planläggs med 
prickmark – byggnad får inte uppföras. Dock kan tillfälliga bodar som krävs i samband 
med sanering av sjön prövas med tillfälligt bygglov. 

GATOR OCH TRAFIK 

E10 
Vägarna inom planområdet och befintliga vägstrukturer kommer att användas för sitt 
nuvarande syfte så länge det är möjligt. Detta gäller även E10. Om inte en ny E10 har 
hunnit anläggas innan nuvarande E10 måste stängas av kan befintliga vägar tjäna som 
alternativ sträckning. Plan B innebär att Silfwerbrandsgatan, Hjalmar 
Lundbohmsvägen och Stationsvägen används för trafiken som idag går på E10. Detta 
gäller E10:s sträckning mellan cirkulationsplatsen vid räddninstjänsten till korsningen 
mellan E10 och Stationsvägen vid Järnvägsparken, se gul markering i bild 17. Denna 
sträckning har tidigare fungerat som tillfällig omlokalisering då E10 varit avstängd.  

Hjalmar Lundbohmsvägens sträckning förbi nuvarande stadshus och busstation ingår i 
planområdet och är även är en del Plan B:s sträckning. Om Plan B blir aktuell innebär 
det att Hjalmar Lundbohmsvägen ska anpassas ytterligare. Även Stationsvägen ingår i 
planområdet samt i Plan B. Åtgärder kan även krävas på Stationsvägen eftersom 
lutningen kan ge problem för tyngre trafik vintertid. Trafikverket ansvarar för att E10 
blir framkomlig. Utredning pågår för att säkerställa god framkomlighet och 
trafiksäkerhet om plan B blir aktuellt.  

Om inte en ny E10 hinner anläggas innan deformationerna når Stationsvägen och 
Hjalmar Lundbohmsvägen måste trafiken omlokaliseras ytterligare. Hur denna 
sträckning ser ut beror på hur långt anläggandet av ny E10 har kommit. Det planeras 
en påfart till E10 från norra delen av Hjalmar Lundbohmsvägen vid vägen som går mot 
snötippen. Om påfarten och E10-sträckningen norrut från påfarten är anlagd kan 
denna väg användas, trots att inte hela E10 hunnit anläggas, se bild 17. Om 
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deformationerna hunnit nå den del av Hjalmar Lundbohmsvägen som går förbi 
nuvarande stadshus och busstation kan Adolf Hedinsvägen mellan Malmvägen och 
rondellen vid Skolparken användas, se orange markering i bild 17.  

Om påfarten och den norra delen av E10 inte hunnit anläggas innan trafiken på Plan B 
måste ledas om, samt om Stationsvägen inte kan användas längre, finns idag ingen 
självklar lösning på hur trafiken ska ledas från Adolf Hedinsvägen och norrut. 
Ombyggnationer kommer att behövas för att uppnå vägstandard för E10. 

Ombyggnationer för att uppnå tillräcklig vägstandard kommer även att behövas på 
Adolf Hedinsvägen om denna blir aktuell att använda som E10. Då delar av vägen är 
kuperad kan det bli problem med tunga fordon vintertid. Eventuella ombyggnationer 
av vägen ses över om detta scenario skulle bli aktuellt. 

Övriga vägar 
När det blir aktuellt att stänga av Värmeverksvägen måste en ny tillfartsväg anläggas, 
då detta idag är den enda vägen till Värmeverket och stallet. För detta planeras en 
avfart från nuvarande E10, Lombololeden. Denna innebär att E10 kopplas ihop med 
norra delen av Värmeverksvägen. Se röd och rosa markering i bild 17. 

Tidigare gick väg 870 till Nikkaluokta och LKAB:s södra infart förbi nuvarande 
räddninstjänst, men den 1 september 2015 invigdes en ny avfart. Den nya avfarten 
ligger mellan Lombolo och Östra industriområdet och kopplar på den gamla 
sträckningen av väg 870 vid ställverket och LKAB:s södra infart, söder om Kiruna 
centrum. Den gamla delen av väg 870 mellan Värmeverksvägen och Södra infarten 
ligger inom planområdet och ägs och driftas av LKAB.  
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Bild 17. Vägsträckningar. ©Kiruna kommun 

 
 
 



 33 

Kollektivtrafik 
Kirunas nuvarande busstation ligger inom planområdet. Ny busstation planeras vid nya 
stadshuset, på södra sidan av Malmvägen. I och med detaljplanens genomförande blir 
det efter hand aktuellt att dra om befintliga busslinjer som går förbi nuvarande 
busstation och stadshus. 

Parkering, varumottag, utfarter 
Parkeringar och utfarter kommer att vara tillgängliga så länge det är möjligt.  

Vägar och utryckningsvägar 
Kiruna kommun ansvarar för vägarnas drift fram till att de inte längre behövs. Vägarna 
inom området ska kunna fungera som utryckningsvägar för räddningstjänstens fordon 
fram till de inte längre behövs eller området måste stängslas in. Detta säkerställs i 
genomförandeavtalet som Kiruna kommun och LKAB ska träffa i samband med 
detaljplanen. Vid avstängning av vägar måste tillgängligheten till räddningstjänstens 
fordon säkras, och dialog med räddningstjänsten ska ske under processens gång.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Infrastruktur (vatten, spillvatten, dagvatten, tele, fjärrvärme, belysning, opto, 
el) 
Ett avvecklingsprojekt för hela gruvstadspark 2-området har startats upp, se s. 24-25. I 
detta projekt ingår det en infrastrukturutredning. Syftet med utredningen är att 
identifiera var ledningarna lämpligast kan stängas av utan att det påverkar övrigt 
ledningsnät, samt var pump- och nätstationer bäst kan placeras. LKAB ansvarar för 
ersättning och uppköp av ledningar inom planområdet. Kommunal infrastruktur är 
avtalat om i det civilrättsliga avtalet för Gruvstadspark 2, se rubriken Civilrättsliga 
avtal. Dialog mellan LKAB och övriga ledningsägare inom planområdet är på gång.  

Dagvatten 
De grönområden som finns inom gruvstadsparkerna skulle kunna användas för att 
testa hur olika dagvattenlösningar fungerar i Kirunas klimat. I 
utvecklingsplaneområdet kommer stora ytor att hårdgöras vilket innebär att dagvattnet 
inte infiltreras i marken i lika stor utsträckning som om området hade varit naturmark. 
En god dagvattenlösning krävs för att minimera problem med översvämning och 
förorenat ytvatten. Synliga dagvattenlösningar som till exempel svackdiken och 
sedimenteringsdammar kan behöva testas i Kirunas klimat då det finns risk att de kan 
få problem med svallis. Om test av dagvattenlösningar genomförs är det viktigt att 
säkerställa att sjöar och vattendrag inte riskerar att påverkas om funktionen inte blir 
som planerat. Se även kap 4.8 i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Avfall 
2010-02-02 tog LKAB fram förstudien Avfall i samhällsomvandlingen. Denna syftar till 
att utifrån gällande lagar, förordningar och skatteregler ta fram optimerade lösningar 
för att ta hand om rivningsavfallet till följd av samhällsomvandlingen i Kiruna och 
Malmberget. Detta till så låg kostnad som möjligt.  

I förstudien skiljer man på inert avfall, utsorterat avfall, brännbart avfall, metall, 
elavfall och farligt avfall samt anger rekommendationer för hanteringen av olika 
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material. Även miljökonsekvensbeskrivningen utreder hanteringen av rivningsavfall, se 
kap. 4.12.  

LKAB kommer att ta fram hur mycket avfallsmassor som uppstår vid rivningen inom 
området för hela gruvstadspark 2. Utifrån detta och ovanstående indelning av 
avfallsmassorna tas sedan en plan för rivningen fram. 

Vid rivning av delar av kvarteret Ullspiran och Gruvbron inom gruvstadspark 1 har 
rivningsavfall hanteras på plats till största del. Inert material (material som inte 
reagerar fysikt eller kemiskt men inte heller bryts ned, t.ex. tegel och betong) har 
krossats på plats och har och kommer delvis att återanvändas vid gestaltning av 
parkområdet. Trä har flisats och körts till Värmeverket. En hel del vitvaror, fönster, 
balkongdörrar, garageportar m.m. har sålts till allmänheten. Avfallsanläggningen i 
Kiruna samt Stena Recycling har kunnat ta emot resterande massor. 

SOCIALA FRÅGOR 

En samhällsomvandling av den omfattning som sker och kommer att ske i Kiruna 
lämnar ingen oberörd. Många människors bostäder, arbetsplatser och samlingspunkter 
kommer att successivt flyttas till ett nytt läge. Stadsomvandlingen innebär mycket oro 
och stress för många kirunabor och de känsliga grupper som finns drabbas extra hårt.  

Omvandlingen av området till gruvstadspark innebär en förbättring jämfört med att 
området direkt blir industrimark. Gruvstadsparken ska vara tillgänglig för alla och 
fungera som en användbar miljö fram till att marken påverkas så mycket att området 
stängslas in. Nuvarande användning pågår ett tag till. De som bor närmast 
gruvområdet får en parkmiljö som närmsta granne istället för ett industriområde. 
Gruvstadsparken kan mildra de negativa konsekvenserna något. Kapitel 4.14 i 
miljökonsekvensbeskrivningen utreder påverkan på sociala aspekter. Här hanteras 
trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, social kontakt samt känsliga grupper i 
samhället.  

Barnperspektivet 
Iggesundsparken i nuvarande gruvstadspark fungerar bland annat som lekplats. I 
Järnvägsparken finns idag en lekplats som kan användas fram till att området stängslas 
in. LKAB ansvarar för att avgöra när det blir aktuellt att stängsla in området. I nya 
centrum planeras lekområden i bland annat stadsparken.  

Inom planområdet finns några bostäder som på sikt kommer att avvecklas. I nya 
Kiruna centrum och omkringliggande områden pågår planläggning för nya bostäder. 
LKAB kompenserar olika sakägare för den påverkan samhällsomvandlingen har på 
dem, läs mer om ersättningprinciper på s. 13-15. LKAB och Kiruna kommun arbetar 
tillsammans med ett stort antal intressenter för att samhällsomvandlingen ska ske med 
trygghet och framtidstro. Utvecklingen ska gå före avvecklingen.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 (fem) år.  
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Nuvarande verksamheter 
Under en period kommer byggnaderna inom detaljplanen att användas som bostäder, 
hotell, busstation, restaurang samt räddningstjänst. Denna markanvändning ändras 
allt eftersom det blir aktuellt att de verksamma inom området flyttar ut. För underhåll 
av nuvarande bebyggelse innan verksamheterna inom planområdet avvecklas kan man 
söka bygglov för underhållsåtgärder. På grund av att planens syfte är att nuvarande 
verksamheter ska kunna fortgå ett tag till kan det vara motiverat att pröva avvikelse 
från detaljplanen.  

GENOMFÖRANDE 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande. Samråd med kommunala 
organ, statliga myndigheter, intresseorganisationer samt berörda sakägare sker under 
planprocessen. De som har invändningar mot föreslagen detaljplan lämnar in skriftliga 
synpunkter under samrådstiden och/eller under granskningstiden. Efter samrådstiden 
och granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i samrådsredogörelse 
respektive utlåtande. Synpunkterna bemöts och eventuella justeringar förs under 
planarbetet. Planen vinner laga kraft tre veckor efter kommunen har anslagit 
antagandebeslutet. Om planen överklagas fördröjs handläggningstiden. 

Preliminär tidplan:  Planprogram: nov 2014-oktober 2015 
Samråd: maj-juni 2016 
Granskning: juli-augusti 2016 
Antagande: september 2016 
Laga kraft: tre veckor efter antagande 

Genomförandetid 
Genomförandetiden sträcker sig fem(5) år från det datum planen vunnit laga kraft.  

Genomförandeavtal  
Innan detaljplanen antas ska ett genomförandeavtal träffas mellan Kiruna kommun 
och LKAB. Avtalet reglerar bl a hur markanvändningen ska omvandlas från boende 
m.m. till industriområde, hur kulturmiljöerna ska hanteras och hur den befintliga 
kommunaltekniken ska hanteras. 

Genomförandeavtalet beskriver även hur en styrgrupp har bildats för genomförandet 
av detaljplanen. Styrgruppen har representanter från kommunen och LKAB. 
Styrgruppen ska initiera de delprojekt som behövs för genomförandet av detaljplanen, 
exempelvis delprojekt för hantering av kommunalteknik, avveckling av byggnader, flytt 
av kulturbyggnader, anläggande av park. 

Ansvarsfördelning 
LKAB ansvarar för genomförandet av detaljplanen. Det betyder att LKAB ansvarar för 
att befintlig användning av området avvecklas till först gruvstadspark som sedan ska bli 
industriområde. Genomförandeavtalet beskriver hur denna omvandling ska ske. 

Kiruna kommun ansvarar för framtagande av detaljplanen som möjliggör att området 
ska kunna omvandlas till industriområde.  



 36 

Huvudmannaskap 
Inom planområdet kommer det inte finnas någon allmän platsmark. De allmänna 
platser och kommunala anläggningar som finns inom befintliga detaljplaner idag ska 
kunna nyttjas fram till det att planområdet omvandlats till industriområde. Avtalet för 
gruvstadspark 2 och genomförandeavtalet till denna detaljplan tryggar allmänhetens 
tillgång till området samt styr hur underhåll och drift ska fungera.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsbildning 
All mark inom planområdet läggs ut till gruvindustri. Det ger LKAB möjlighet att 
förvärva berörda fastigheter/del av fastigheter och genom fastighetsreglering överföra 
marken till gruvfastigheten Ön 1:1, alt. ansöka om lagfart på förvärvade fastigheter.  

Fastigheterna som berörs i sin helhet är Loket 5, Loket 13, Malörten och Kattfoten 5. 
Delar av fastigheterna Malörten 2, Järnvägen 1:1, Nedre Norrmalm 2:2, Jukkasjärvi 
Bandel 100:1, Malörten 2, Bolaget 11:2, Bolaget 11:6, Centrum 4:3, Ön 1:1 och Bolaget 
11:7 berörs. Utöver detta påverkas även en del av fastigheten Kiruna 1:1 som ägs av 
Staten. Delen som påverkas arrrenderas redan nu av LKAB och kommer att fortsätta 
arrenderas av LKAB efter att detaljplanen genomförts. Fastigheter regleras således inte 
in i Ön 1:1.  

LKAB ansöker om nödvändig fastighetsbildning för genomförandet av detaljplanen. 

Gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och servitut 
Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning för vatten- och 
avloppsledningar. I och med genomförandet av detaljplanen kommer 
gemensamhetsanläggningen tappa sin funktion och avses därför att upphävas. 

Inom planområdet finns ett antal ledningsrätter. Kiruna Kommun har ledningsrätt för 
VA och optoledningar inom planområdet. Tekniska Verken har ledningsrätt för 
fjärrvärme. Vattenfall har ledningsrätt för starkströmsledning. Ledningsrätterna kan 
komma att upphävas eller ändras i samband med genomförandet av detaljplanen. 

Fastigheterna Kiruna 1:247, 1:248, 1:249 och 1:302 har servitut för väg till gamla väg 
870 inom planområdet. Väg 870 har flyttats och fastigheterna har förvärvats av LKAB. 
Servituten avses att upphävas. 

Till förmån för Loket 13 finns ett avtalsservitut för bergvärme som belastar Loket 13. 
LKAB avser att förvärva båda fastigheterna och avtalsservitutet avses att upphävas. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
LKAB har tecknat ett planavtal med kommunen som reglerar kostnader och 
upprättande av detaljplan. Enligt planavtalet bekostar LKAB planarbetet och samtliga 
utredningar som utförs i samband med planarbetet.   

Genomförandekostnader 
LKAB ansvarar för samtliga kostnader i samband med genomförandet av detaljplanen, 
det vill säga att LKAB bekostar avvecklingen av området. 
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LKAB bekostar all nödvändig fastighetsbildning för genomförandet av detaljplanen.  

LKAB har genom köp förvärvat merparten av marken inom planområdet. Inom 
planområdet finns tre privata fastigheter samt mark som tillhör Trafikverket. LKAB 
avser att förvärva dessa markområden. Se avsnitt om Ersättningsprinciper. Kan inte 
frivilliga förvärv träffas har LKAB möjlighet att ansöka om markanvisning hos 
Bergsstaten för att få åtkomst till marken. Markanvisning prövas i en förrättning där 
ersättningen bestäms efter expropriationslagen. Det är Bergsstaten som utför 
förrättningen och bestämmer ersättningen. 

Inom planområdet finns ett antal ledningsägare. LKAB tecknar nödvändiga 
överenskommelser om kostnader för eventuell flytt av ledning. LKAB har kompenserat 
kommunen för kommunaltekniken inom planområdet i samband med avtalet för 
gruvstadspark 2. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
En projektgrupp har bildats för att säkerställa funktionen för den befintliga 
kommunalteknik som finns inom planområdet. Kommunaltekniken ska fungera under 
hela perioden området omvandlas från dagens användning till industriområde. Det 
måste även säkerställas att inte intilliggande områdens kommunalteknik drabbas. 

Genom planområdet går allmänna vägarna E10, väg 870 och väg 873. Väg 870 har 
flyttats så den inte berör planområdet. För E10 har det tagits fram ett nytt förslag för 
vägsträckning. Den nya vägsträckningen berör ej planområdet. När väg 873 inte längre 
går att nyttja kommer vägen att upphöra.   

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
MILJÖKONSEKVENSER/MKB – SAMMANFATTNING AV MKB 

Bakgrund och syfte 
I Kiruna finns världens största järnmalmsgruva under jord. När gruvbrytningen ökar  
sker det på djupet och gruvbrytningen påverkar marken som töjs och spricker. LKAB 
har ett miljövillkor för markpåverkan. När villkoret överskrids får inte marken vara 
planlagd för t.ex. bostäder. Miljövillkoret för markpåverkan måste innehållas för att 
gruvverksamheten ska kunna fortsätta, varför LKAB är beroende av att detaljplanerna 
inom påverkansområdet ändras till förmån för gruvverksamheten. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av planförslaget kan innebära betydande 
miljöpåverkan och genomför därför en miljöbedömning (MKB). 

Nollalternativ 
Enligt LKABs miljövillkor måste området vara planlagt som gruvindustriområde när 
markdeformationen når 2 ‰ vertikalt och 3 ‰ horisontellt. Nollalternativet innebär 
att gällande detaljplaner inte ändras, vilket medför stopp för gruvverksamheten. 
Stängning av gruvan medför en rad följder för orten, inte minst socialt och ekonomiskt. 
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Påverkan på riksintressen 
Hela centrala Kiruna är område av riksintresse för kulturmiljö. En omfattande 
kulturmiljöanalys säkerställer att Kirunas kulturarv blir en resurs i det framtida 
Kiruna. Analysen utgör ett underlag i handläggningen av detaljplaner. 

Planområdet ligger inom riksintresse för värdefulla ämnen och material och inom 
markområde med värdefulla ämnen och material. Planens genomförande är ett viktigt 
steg i att säkra den fortsatta gruvdriften. 

Väg E10 är av riksintresse för kommunikationer. En del av Hjalmar Lundbohmsvägen 
och Stationsvägen omfattas av riksintresset om inte ny E1o hinner anläggas innan den 
nuvarande måste stängas av. Även järnvägen som är avvecklad eller håller på att 
avvecklas finns med på länsstyrelsens karta över riksintressen. 

Delar av den södra delen av planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret. 
Detta riksintresse påverkas inte. 

Mål 
Uppfyllandet av följande nationella miljömål bedöms påverkas i positiv riktning:  

2 Frisk luft, 4 Giftfri miljö, 8 Levande sjöar och vattendrag, 11 Myllrande våtmarker.  

Uppfyllandet av följande nationella miljömål bedöms påverkas delvis i positiv riktning, 
delvis i negativ riktning:  

1 Begränsad klimatpåverkan, 15 God bebyggd miljö, 16 Ett rikt växt- och djurliv.  

Följande nationella folkhälsomål bedöms påverkas:  

Delaktighet och inflytande i samhället, påverkas positivt. Ekonomiska och sociala 
förutsättningar samt Fysisk aktivitet, påverkas dels positivt dels negativt.  

Ingen risk för överskridande bedöms föreligga för miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft eller buller. Gruvstadspark 2 bedöms inte försämra de olika 
vattenförekomsternas status men inte heller förbättra möjligheterna att uppnå deras 
miljökvalitetsnormer. 

Stadsbild 
Med begreppet stadsbild avses det övergripande intrycket av en stads arkitektur, 
grönstruktur, infrastruktur, platsbildningar, topografi, vatten och liknande som 
tillsammans bildar stadslandskapet. 

Detaljplanens genomförande innebär att området planläggs som industrimark och att 
det under en övergångsfas kommer att utvecklas som parkmark. Konsekvenserna för 
stadsbilden av Gruvstadspark 2, etapp 1 blir måttliga. 

Kulturmiljö 
Den pågående deformationsprocessen omformar staden. Miljöer och bebyggelse 
kommer försvinna eller påverkas stort. Planförslaget innebär att ett flertal värdebärare 
inom riksintresset för kulturmiljövården påverkas. Detaljplanens genomförande 
påverkar järnvägsmiljön genom att inbegripa Järnvägsparken och Vinterpalatset samt 
delar av SJ-området. Järnvägsparkens miljö upprätthålls genom anläggande av etapp 1 



 39 

av Gruvstadspark 2, men den har redan mist sitt forna samband med järnvägen som 
idag är flyttad. De negativa konsekvenserna på riksintresset för kulturmiljövården för 
denna del bedöms bli mycket stora. 

Bebyggelse från Kirunas uppbyggnadsfas d.v.s. arbetarbostäderna Gula raden med 
tillhörande tomtmiljö, Gamla Konsum, SJ-bostället inom Bolagsområdet, samt Gamla 
badhuset inom stadsplaneområdet, påverkas av detaljplanens genomförande. Gula  
raden utgör även ett värde i stadens siluett och från denna miljö finns goda utblickar 
mot gruvberget. Dessa värden för riksintresset går förlorade. De negativa 
konsekvenserna på riksintresset för kulturmiljövården för denna del bedöms bli stora. 

Naturmiljö, vattensystem och dagvatten 
Detaljplanens genomförande påverkar i sig inte torrläggningen av närliggande 
vattensystem. Deformationsutbredningen medför att både kulverten från Luossajärvi 
och dagvattenledningar som samlar in vatten från Kiruna kommer att spricka i 
framtiden. De närliggande sjöarna Yli-Lombolo och Ala-Lombolo kommer på sikt att 
torka ut. Torrläggningen av Yli-Lombolo innebär att fågellivet där med särskilt 
skyddsvärda arter upphör och torrläggningen av Ala-Lombolo kan innebära mycket 
allvarliga miljökonsekvenser då sedimenten torrläggs och giftigt metylkvicksilver 
bildas.  

Inom gruvstadsparken kan dagvatten ledas från Kiruna mot Luossajoki vattensystem 
som ytligt dagvatten. Därmed förlängs sjöarnas livslängd då avvattningen fördröjs, 
vilket är positivt. Fågellivet i Yli-Lombolo kommer att gynnas i ytterligare ett antal år 
och fördröjningen innebär även mer tid till saneringen av Ala-Lombolo. 

Förorenad mark 
Inom Gruvstadspark 2, etapp 1 har tre objekt identifierats där verksamhet som kan ha 
orsakat föroreningar har bedrivits: Kiruna räddninstjänst, Kiruna busstation och del av 
järnvägen.  

Under Gruvstadsparkstiden finns risk för exponering av föroreningar då människor 
kommer att vistas i området och mindre markarbeten kan förekomma. När området 
hamnar inom riskzonen och senare raszonen kommer allt grundvatten att rinna ner i 
gruvan där en exponeringsrisk för människor uppstår. Om gruvdriften avslutas 
kommer en stor del av den jord som idag ligger i markytan ha rasat ner i gruvan. 
Exponeringsrisker för människor är därför små. 

Övergripande åtgärdsmål gällande förorenad mark för området sätts till att: Området 
ska kunna utnyttjas för rekreation och barns lek med hälsorisker på lågrisknivå. 
Föroreningar får inte förekomma i sådana mängder eller koncentrationer att om de 
transporteras ned i gruvan med grundvattnet medför hälsorisker i gruvan eller 
miljörisker då gruvvattnet pumpas upp och släpps ut till recipient. 
Föroreningsspridning från området ska inte innebära någon negativ påverkan på 
ytvattenrecipienter. 

Trafik 
En ny sträckning för väg E10 planeras norr om Kiruna. Om den nya vägen inte är klar 
när nuvarande E10 stängs ökar trafiken på Stationsvägen och Hjalmar 
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Lundbohmsvägen inom planområdet. Om Hjalmar Lundbohmsvägen måste stängas 
genom gruvstadsparken innan nya E10 är öppnad flyttas genomfartstrafiken till Adolf 
Hedinsvägen - Hjalmar Lundbohmsvägen - Stationsvägen - Lombololeden. Detta 
innebär ökad tung trafik och även farligt gods genom de centrala delarna av Kiruna. 
Beroende på vilken typ av farligt gods det handlar om kan restriktioner behöva införas. 

För gods som bedöms för farligt att köras genom Kiruna finns möjligheten att 
transportera dessa på järnväg vilket är den säkraste lösningen. 

Med minskat antal boende och verksamheter inom Gruvstadsparken minskar den 
lokala trafiken på sikt. 

Avfall 
De omfattande rivningarna av bebyggelse och infrastruktur kommer att alstra stora 
mängder rivningsmaterial av olika avfallsslag. Allt avfall hanteras och tas omhand med 
hänsyn till användbarhet och farlighet. Farligt avfall ska utsorteras från övrigt avfall. 
Farligt avfall förvaras väderskyddat och på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt 
det. Farligt avfall får inte blandas. 

Störningar 
Avståndet mellan bebyggelsen och gruvverksamheten ökar i och med att området 
omvandlas till gruvstadspark. Bullerpåverkan från LKAB:s verksamheter kommer 
därför att minska. Trafik från gator som stängs leds om inom befintligt gatunät. 
Genomfartstrafiken kan under en övergångsperiod komma att ledas genom staden och 
då medföra ökad risk för bullerstörning. Under rivningstiden kommer fastigheter att 
utsättas för ökat buller och ökade vibrationer vilket kan leda till störningar. 

Sociala aspekter 
En samhällsomvandling av den omfattning som sker och kommer att ske i Kiruna 
lämnar ingen oberörd. I etapp 1 kommer ett antal människors bostäder, arbetsplatser 
och samlingspunkter att successivt flyttas till nya lägen. Stadsomvandlingen innebär 
mycket oro och stress för många kirunabor och de känsliga grupper som finns drabbas 
extra hårt. Alternativet till detaljplan för gruvstadspark är att gruvan tvingas lägga ned 
driften, vilket skulle betyda att en stor del av Kirunas befolkning, direkt eller indirekt, 
skulle bli av med sin försörjning. Omvandlingen av området till gruvstadspark innebär 
att de som bor närmast den nya utkanten av staden får en parkmiljö som närmsta 
granne istället för ett industriområde. 
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Samlad bedömning 
 

Bild 18. Samlad bedömning från miljökonsekvensbeskrivningen. Konsekvenserna för 
nollalternativet jämförs med konsekvenserna för planförslaget. 
 
KONSEKVENSER FÖR OMLOKALISERING FRÅN 
GRUVSTADSPARK 2 TILL KIRUNAS NYA CENTRUM 

Under hela stadsomvandlingen pågår många processer samtidigt och det är mycket 
viktigt med samordning. Planläggningen måste påbörjas i tid för att nå bästa resultat 
och det är väsentligt med god kommunikation mellan olika aktörer. Om detta inte sker 
riskerar viktiga frågor att upptäckas för sent.  

Omvandling av kvarteret Ullspiran i Gruvstadspark 1 från bostäder till gruvstadspark 
skedde under sommaren 2015. Samtidigt lades ny infrastruktur vid Malmvägen. 
Planläggning och markarbete i nya centrum pågår samt byggnation av nytt stadshus. 
Planeringen i nya centrum är beroende av när samhällsfunktioner i nuvarande centrum 
behöver flytta och tidplanerna behöver stämma överens. 

Utveckling ska gå före avveckling. Människor, men även andra samhällsfunktioner, 
måste ha någonstans att flytta när det är dags. Arbete med detaljplanen för ny 
räddningstjänst samt för torg och handelsgata i nya centrum pågår. Då den nya 
räddningstjänsten planeras att byggas i Västra industriområdet medger den goda 
möjligheter till insats till både befintliga och nya Kiruna centrum. Inom detaljplanen 
för torg och handelsgata möjliggörs bostäder, hotell och restauranger, vilka är 
samhällsfunktioner som i och med genomförandet av denna detaljplan kommer att 
avvecklas. Detaljplan vid gamla Skjutbaneområdet har vunnit laga kraft och här byggs 
bostäder och studentlägenheter. Arbetet med en detaljplan vid Jägarskolan 2 är i gång. 
Här planeras friliggande villor samt parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus, totalt 
ca 450 bostäder. 
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Det är mycket viktigt att det finns alternativa bostäder för de boende inom 
gruvstadsparkerna när det är dags för flytt. Ersättningsprinciper beskrivs i rubriken 
Ersättningspriciper på s. 13-15. De första som har behövt flytta från Gruvstadspark 1, de 
boende i kvarteret Ullspiran, har erbjudits nya bostäder av LKAB inom LKAB 
Fastigheters bestånd. Planläggning och byggnation pågår fortlöpande för att det ska 
finnas alternativa bostäder.  

Det är viktigt att planeringen påbörjas i god tid innan genomförandet. Detta gäller både 
vid flytt av bebyggelse och vid ny ersättningsbyggnad för den bebyggelse som avvecklas. 
Det måste finnas laga kraftvunnen detaljplan på platsen dit bebyggelsen ska 
flyttas/ersättas. Detaljplaneläggningen inom Nya Kiruna C behöver svara till behovet 
av vad som avvecklas. T.ex. kan detaljplaner behöva anpassas efter att flyttade 
byggnader ska få plats. Därmed är det viktigt att planläggningen av avvecklingen 
startas och sker i symbios med planläggningen av utvecklingen. Detaljplaner i nya 
centrum reglerar även tillfartsvägar för räddningstjänstens fordon.  

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planbeskrivning och plankarta har upprättats av Sweco Norge AS i samråd med Kiruna 
kommuns tjänstemän och representanter på LKAB. Miljökonsekvensbeskrivning har 
upprättats av Tyréns AB.  

 

Maria Persson     Therese Olsson 
Planchef, Kiruna kommun   Reguleringsarkitekt, Sweco Norge AS 
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